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POSTNE SPODBUDE

Postni čas je lahko tudi priložnost za obnovitev in poglobitev prijateljskih vezi.
K temu nas nagovarjajo tudi naslednji zgledi.
MINLJIVO IN NEMINLJIVO
Opazoval sem otroka, ki sta ob vodi zidala gradove iz peska. Ko sta ravno končala
čudoviti grad, za katerega sta potrebovala veliko časa in potrpljenja, je prišel val
vode in ga zravnal s tlemi. Pričakoval sem solze in jezo. Otroka pa sta se usedla, se
prijela za roke in se smejala. Kmalu sta začela graditi nov grad. Spoznal sem, da sta
me naučila pomembne lekcije. Vse stvari v našem življenju, ki jih ustvarjamo s toliko
časa in energije, so zgrajene v pesku. Trajni so samo naši odnosi z Bogom in ljudmi.
Prej ali slej bo prišel val in odnesel tisto, kar smo v pesku zgradili s toliko truda. Ko
se bo to zgodilo, se bo lahko smejal samo tisti, ki se bo imel s kom držati za roke.
POGOVOR Z BOGOM
Bog me je prijel za roko in nekaj časa sva uživala v tišini. Nato sem ga vprašal:
”Kot Oče, kateri so tisti življenjski nasveti, za katere bi želel, da se jih naučijo tvoji
sinovi?“ Odgovoril mi je:
„Da se naučijo, da v življenju ni najpomembnejše, kaj imajo, temveč koga imajo.
Da se naučijo, da se ni dobro primerjati z drugimi.
Da se naučijo, da potrebuješ le nekaj sekund, da odpreš globoke rane ljubljene
osebe in da traja nekaj let, da te rane zaceliš.
Da se naučijo odpuščati. Da se naučijo, da včasih ni dovolj, da jim je oproščeno,
oprostiti morajo tudi sami sebi.
Da se naučijo, da so okrog njih ljudje, ki jih neizmerno ljubijo, vendar tega pogosto ne znajo pokazati.
Da se naučijo, da lahko dva človeka gledata na isto stvar zelo različno.
Da se naučijo, da sem tukaj z njimi, vedno in povsod.”
Ponovno sem ga vprašal: „Bog, kaj te najbolj preseneča pri ljudeh?“ In je odgovoril: „Medtem, ko tako zaskrbljeno razmišljajo o prihodnosti, pozabijo na sedanjost;
tako da ne živijo niti v sedanjosti niti v prihodnosti. Živijo, kot da nikoli ne bodo
umrli in umrejo, kot da niso nikdar živeli…”

SEJA ŽPS bo v torek, 12. marca, ob 19.30!
PAPEŠKA NEDELJA

V sredo,13. marca, je obletnica izvolitve papeža Frančiška (leta 2013). Svetega
očeta se bomo še posebej spomnili pri svetem bogoslužju na nedeljo, 17. marca.

PRAZNIK SVETEGA JOŽEFA

V torek, 19. marca, bomo obhajali praznik svetega Jožefa, Jezusovega rednika.
Pri večerni sveti maši bomo blagoslovili restavrirani kip svetega Jožefa, ki je vrsto
let nagovarjal uršulinski samostan v Škofji Loki, odslej pa bo v naši župnijski cerkvi
na moški strani dopolnjeval zadnji stranski oltar. Naj bo njegova nova podoba med
nami stalna spodbuda k molitvi za naše družine, še posebej za fante, može in očete,
saj je prav sveti Jožef njihov osrednji zavetnik, priprošnjik in zagovornik pri Bogu.
Na praznik svetega Jožefa tudi začenjamo Teden družine, ki ga bomo sklenili 25. marca, na praznik Gospodovega oznanjenja Devici Mariji. V teh dneh
torej še več molimo za naše družine, za vse preizkušane družine in še posebej
za mlade, ki se pripravljajo na zakonsko in družinsko življenje.

PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA DEVICI MARIJI

V ponedeljek, 25. marca, bomo obhajali praznik Gospodovega oznanjenja Devici
Mariji, ki je hkrati tudi materinski dan vseh naših mater. Ta dan se torej ne spominjamo
le trenutka, ko je Devica Marija po angelovem oznanjenju spočela Jezusa, pač pa je
to tudi spominski dan vseh naših mater, ki so že s spočetjem svojih otrok sprejele
dar materinstva. Ob tem prazniku se torej Bogu in tudi našim materam zahvaljujmo
za neizmeren dar življenja, ki so ga iz Božjih rok skupaj z našimi očeti sprejele in
nam ga posredovale. Molimo pa tudi za dekleta in mlade žene, da bi spoštovale dar
in dostojanstvo materinstva.
Prireditev v počastitev materinskega dneva bo že v soboto, 23. marca, popoldan ob 17- ih v Domu krajanov Šenčur.

OBHAJILO BOLNIKOV PO DOMOVIH

Obhajilo bolnikov po domovih na prvi petek v mesecu aprilu (5. aprila) bo hkrati
veljajo tudi že kot obhajilo pred praznikom velike noči. V velikem tednu torej ne
bo še dodatnega obiskovanja bolnikov, razen seveda v nujnih primerih, za kar smo
duhovniki vedno pripravljeni. Našim bolnim in onemoglim torej priskrbimo duhovno
tolažbo, milost in moč svetih zakramentov.

MOLITEV KRIŽEVEGA POTA

V postnem času lepo vabljeni k pobožnosti križevega pota, ki ga pri farni cerkvi
molimo ob petkih in nedeljah pol ure pred vsako sveto mašo.

MOLITEV PRED JEZUSOM V NAJSVETEJŠEM ZAKRAMENTU

V četrtek, 14. marca, bo pred večerno sveto mašo tiha in zasebna molitev; v
četrtek, 21. marca, bomo molili za naše družine; v četrtek, 28. marca, molitev pripravlja Frančiškova skupina; v četrtek, 4. aprila, pa bomo molili za duhovnike in
nove duhovne poklice.

SVETE MAŠE

Odslej bodo pri farni cerkvi večerne svete maše tudi med tednom ob 19- ih. Sicer
pa v župnijski pisarni že sprejemamo mašne namene za mesec julij.
Po veliki noči (21. aprila) bomo začeli tudi s svetimi mašami na podružnicah.
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BENEDIKT
škof

19.00 †Franc, obl. in starši Zupan
†starši Hočevar, obl.
†oče Franc in teta Marija Logar, obl.

JUSTINA
redovnica

19.00 †Andrej Barle, obl.
†Anton in Genovefa Draksler, obl.

KRISTINA
mučenka

19.00 †Alojzij Žnidaršič, 7. dan; †Miha, obl. in Marija Ovnik
†Angela in Franc Vreček ter Alojz Hribernik
†iz družine Stare in Kuhar

PAVLINA
redovnica

19.00 †starši, brata, sestra in teta Kuhar
†Jožef Sodnik

PLACID
redovnik

19.00 †Anton Svetelj, 7. dan
†Janez, obl. in hči Marjeta Pavlič
†Marko Jerič

HILARIJ
mučenec

19.00 †Vinko Šeško
†starši Janez in Marija ter brat Kazimir Mohar

8.00 za farane
8.00 †Anton, Franci in starši Kok (OLŠEVEK)
2. POSTNA
10.00 †Lovro in Jožefa Sodnik, obl.
NEDELJA
papeška ned. 19.00 †Marija Bučan, 30. dan; †Anica Šubic, 30. dan
†Marija in Janko Sajovic
19.00 †starši Štirn
CIRIL
†Francka Porovne, obl.
JERUZALEMSKI
†Franc Ogris
škof in cerk. uč.
JOŽEF
Jezusov
rednik

8.00 v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v družini
19.00 †Marko Florjančič, 30. dan
na čast svetemu Jožefu za stanovsko stanovitnost

MARTIN
škof

19.00 †Jože Ušlakar; †Matija Pernuš, obl.
†Jernej, obl. in Milka Pilar
†starši in Sašo Kopač, obl.

HUGOLIN
eremit

19.00 †Lada Umnik, obl.
†Janez in Ana Kristanc

LEA
spokornica

19.00 †Ivan in vsi rajni iz družine Pajer
†Jože Žnidar

REBEKA
redovnica
3. POSTNA
NEDELJA

8.00 †Jakob Ferjan, 30. dan (OLŠEVEK)
19.00 †Ana in Franc Rejc
†Jože Gašperšič, obl.
8.00 za farane; 8.00 †starši Sitar (OLŠEVEK)
10.00 †oče Tone in brat Toni Žerovnik; za zdravje
19.00 †Silvo Balažic, obl.
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8.00 v zahvalo in priprošnjo Materi Božji
GOSPODOVO
17.00 †Franc Logar, obl. (OLŠEVEK)
OZNANJENJE
19.00 †starši Anton in Ljudmila Svetelj
DEVICI MARIJI
v zahvalo in priprošnjo za Božji blagoslov v družini
EVGENIJA
mučenka

19.00 †Zdenko in Jacqueline Osana
†Marija Gašperlin, obl.

PEREGRIN
redovnik

19.00 †starši Alojz in Valentina ter bratje Potočnik
†Marija, obl. in Vinko Vidmar
†Boris Puhar; †Janez Vidmar

BOJAN
knez
BERTOLD
redovni
ustanovitelj
AMADEJ
vojvoda
4. POSTNA
NEDELJA
TOMAŽ
TOLENTINSKI
mučenec
FRANČIŠEK
PAOLSKI
redovni ust.
RIHARD
škof

19.00 †starši, obl. in Jože Sitar
†Antonija, obl. in Anton Konc
19.00 †Ivan Rakonič, obl.
†starši Skumavec, sestra Dragica in svakinja Marija
19.00 †Ivan in Marjan Zarnik, obl.
†Janez in Frančiška Pipan
8.00
8.00
10.00
19.00
19.00

za farane
†Francka Sajevic (OLŠEVEK)
†Slavko Pajer, obl.
†Luka Kordež, obl.
†Ana, obl. in Jože Kepic
†iz družine Dermastja in Gačnik
†Anica, obl. in Franc Prestor

19.00 †Vinko in Anica Pušavec ter stari starši Zorman
†Franc Dolenec, obl.
19.00 †Antonija Vrhovnik; †Vinko Vreček
†Alojz Pavlinič, obl.
†Marija Frantar, obl.

IZIDOR
19.00 †starši Varl, sestra Kristina in nečak Januš
škof in
†Cecilija Bitenc
cerkveni učitelj
JULIJANA
redovnica

IRENEJ
škof
in mučenec
5. POSTNA TIHA
NEDELJA

19.00 †Anton Svetelj, 30. dan
†Lojze, obl. in starši Rebernik
†Ana Antonič
19.00 †Vinko in starši Vidmar
†starši in dva brata Logar
†Ivan Moran, obl.
8.00 za farane; 8.00 †starši Ferjan in Vajs (OLŠEVEK)
10.00 †Jakob Ajdovec, obl.
19.00 †Alojzij Žnidaršič, 30. dan; †duhovnik Ivan Likozar
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